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Objectius generals: 
 
 
 

1. Introduir a l'alumne en la problemàtica medioambiental 
 
 
2. Exposar  la funció i àmbits d'aplicació de l'educació per a la 

Salut  
 
 
3. Donar a coneixer com les conductes i estils de vida afecten a 

la Salut i el Medi Ambient 
 
 
4. Habilitar als alumnes per identificar, comprendre i analitzar els 

condicionants interns i externs que incideixen en les 
conductes i estils de vida relacionats amb la Salut i el respecte 
pel Medi, així com per actuar sobre aquests condicionants 

 
 
5. Capacitar a l’alumne perquè pugui elaborar i desenvolupar 

projectes d’educació per a la Salut i d’educació Ambiental 
 
 
TEMARI: 
 

tema 1: Educació ambiental: aspectes generals
 
tema 2: Educació per a la salut: aspectes generals
 
tema 3: Els estils de vida , la salut i medi ambient
 
tema 4: Models d'aprenentatge: el model de competència
 
tema 5: Mètodes i estratègies
 
tema 6: Planificació en educació per a la salut
 
tema 7:  Planificació en educació ambiental  
 
METODOLOGIA 
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L'assignatura es desenvoluparà en dues fases. En la primera fase 
s'abordarà el contingut teòric i es realitzaran pràctiques que facilitin 
la comprensió d'aquesta. La metodologia que s'emprarà serà 
participativa. Es realitzaran debats, activitats grupals, discussió de 
textos ... Finalitzada aquesta primera fase es realitzarà un examen 
test de la matèria. En la segona fase l'alumne farà un disseny d'un 
projecte d'educació per a la salut o d'educació ambiental (a triar per 
l'alumne) on s'aplicaran els coneixements adquirits. Aquest treball 
serà individual i se'n farà la orientació i el seguiment per mitjà de 
seminaris tutoritzats.  
 
L'assignatura s'inclourà al campus virtual. Tots els materials que la 
professora vagi aportan al llarg del curs es posaran al campus 
virtual per a que els alumnes puguin accedir-hi.  
 
L'assistència a classe es obligatòria. Els alumnes que no puguin 
assistir a classe hauran de posar-se en contacte amb la professora 
per tal d'establir les pautes de comunicació i seguiment del curs a 
través del campus virtual. 
 
Per tal de que els alumnes puguin accedir al campus virtual cal que 
aquests activin el seu password a la secretaria de la facultat o a 
l'aula d'informàtica. Un cop activat podeu accedir al campus virtual i 
al correu electrònic des de les tres aules d'informàtica o des de 
casa. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
L’avaluació es realitzarà mitjançant un examen de la matèria i 
l’avaluació del projecte  i de les pràctiques, essent necessària la 
superació tant de l’examen com del projecte per aprovar 
l’assignatura.  
Per a poder realitzar l'examen cal haver prèviament entregat les 
pràctiques. L’examen avaluarà el coneixement sobre els continguts 
generals de l’assignatura mitjançant un test d’opcions múltiples i el 
projecte s'avaluarà d'acord amb els criteris que es facilitarà a 
l'alumne en el moment de realitzar-lo. 
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